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De zomer is voorbij, de activiteiten 
in De Palmpit zijn weer begonnen, 
voor zover ze althans waren ge-
stopt: steeds meer clubs en activi-
teiten in De Palmpit zien er immers 
nut in ook in de zomermaanden ge-
woon door te draaien. Wie van on-
ze doelgroep (55+) gaat nog in het 
hoogseizoen op vakantie? 
De meeste gastvrouwen en -heren 
in ieder geval niet; ze konden dus 
elke ochtend van maandag t/m 
vrijdag de bezoekers voorzien van 
koffie, thee of chocolademelk. Ook 
op woensdag– en vrijdagmiddag 
waren er gastvrouwen aanwezig 
om de doordraaiende clubs te ver-
zorgen. De soosmiddagen en de 
filmvoorstellingen bleven eveneens 
goed bezocht.  
Deze zomer werd de – ook nu weer 
door de winkeliers van winkelcen-
trum Koekoeklaan gesponsorde - 
fietspuzzeltocht in augustus gehou-
den, maar ondanks het betere weer 
was de opkomst lager dan vorig 
jaar, toen de tocht in juli werd ge-
houden.  
Naast de maandelijkse fietstochten 
kon men in het afgelopen seizoen 
ook elke woensdagochtend om 
10.30 uur met Bart Rohde meefiet-
sen  naar een biologische tuin om 

daar onbespoten groente en fruit 
te kopen. Soms is deze club pas 
weer om vijf uur terug. Wat doet 
die Bart toch allemaal onderweg?  
In oktober wordt de laatste fiets-
tocht gehouden. Maar vanaf no-
vember kunnen de liefhebbers op 
de derde woensdag van de maand 
wandelen met Trudy Nederend.  
Door de aankondiging in het vori-
ge krantje en het nieuwe boekje 
van VersaWelzijn zijn er weer 
heel wat aanmeldingen binnenge-
komen voor de verschillende acti-
viteiten en zitten de meeste clubs 
meer dan vol. Het wordt dan ook 
almaar drukker en we komen 
daardoor steeds meer ruimte te-
kort.  
De weekendactiviteiten zijn ook 
weer begonnen: soosmiddagen, 
bingo, verschillende lezingen en 
muzikale middagen. Bijna elke 
zondag is er wat te doen. En na-
tuurlijk komt er ook weer een cre-
atieve markt. 
Tot slot: omdat we het steeds 
drukker krijgen en een van de le-
den ons heeft verlaten, zoeken we 
versterking van onze beheercom-
missie. Interesse? Kom eens langs 
of bel mij op (06-12431121). 

John Zijdel, voorzitter 

In De Palmpit ontmoet men elkaar 

De ‘creatieve markten’ die in novem-
ber vorig jaar en in april van dit jaar 
in De Palmpit zijn gehouden, waren 
zeer geslaagde evenementen. Daarom 
zijn we bezig met de voorbereidingen 
voor een derde keer, op zaterdag 27 
november.  
Wie een ‘kraam’ wil huren (á € 5 per 
stuk, 80 x 80) dient zich zo spoedig 
mogelijk te melden bij de gastvrou-
wen van De Palmpit (035. 6938786) 
of per e-mail. 

CREATIEVE MARKT 
voor de derde keer 
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De lezers van de Gooi en Eemlan-
der zal het artikel in deze krant op 
vrijdag 17 september jl. zeker niet 
zijn ontgaan. Hierin stond dat wet-
houder Gouka de knoop heeft door-
gehakt om dit jaar de ruimte van 
het grand café een bestemming te 
geven. Bij het uitkomen van dit 
krantje heeft het  college van burge-

meester en wethouders inmiddels 
een concreet voorstel ingediend. De 
bewoners van de Heul en omgeving 
zullen nauwgezet de ontwikkelin-
gen blijven volgen.  
Voor De Palmpit blijft het nog even 
spannend hoe dit alles zal uitpak-
ken. Maar dat er eindelijk wat gaat 
gebeuren is een feit. 

Invulling grand café een stapje dichterbij 

Aan het soort artistieke productie 
worden geen eisen gesteld. Het kan 
variëren van foto’s tot schilderijen 
tot knuffels tot borduurwerk. Als het, 
in de ogen van de makers, maar kwa-
liteit heeft. 
Wij twijfelen er geen moment aan of 
het wordt weer even druk in De 
Palmpit als de vorige keren. Want 
het is verbazend zo vindingrijk als 
die exposanten elke keer weer blijken 
te zijn!  
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Het nieuwe seizoen in WOC De Palmpit is weer volop begonnen. Naast de vaste clubs 
en activiteiten, de inloop dagelijks van 10 tot 12 uur en de spelletjesmiddag op vrijdag, 
zijn er op de meeste zondagmiddagen verschillende activiteiten, voor elck wat wils.   

DAG IN, DAG UIT IN DE PALMPIT 

Op zondag 28 november orga-
niseren Ton en Roos Schrijvers 
samen met Nel Bakker en Els 
van Latum weer een bingo met 
leuke prijzen. Aanvang: 14.30 
uur. Aanmelden is niet nodig. 
Entree: 3 euro (incl. een bingo-
kaart en één consumptie). 

SPELLETJESMIDDAG 

Op zondag 31 oktober is er weer 
een spelletjes- en filmmiddag. 
Alle voorkomende spellen kun-
nen worden gespeeld, zoals rum-
mikub, scrabble, sjoelen, mah-
jong, triominos enz. Maar ook 
kaartspelletjes, schaken of dam-
men. Voor degenen die niet van 
spelletjes houden wordt op het 
zelfde tijdstip een film vertoond. 
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 
1,50 euro (incl. één consumptie).  

FILMVOORSTELLINGEN 

De Palmpit is in het bezit van 
een groot TV-scherm. Hierop 
zullen regelmatig filmvoorstel-
lingen worden gegeven. T/m 18 
oktober wordt telkens een film 
van Bert Haanstra vertoond. 
Daarna in overleg met de bezoe-
kers. Entree: 1 euro. 

SOOSMIDDAGEN 

Op zondag 17 oktober en zon-
dag 21 november zijn er weer 
soosmiddagen voor jong en oud. 
Van de aanwezigen wordt ver-
wacht dat ze er met elkaar een 
gezellige middag van maken. 
Dat kan door het vertellen van 
anekdotes, het voordragen van 
een sketch, een gedicht of een 
leuk verhaal, het bespelen van 
een muziekinstrument (piano is 
aanwezig), of een andere ludieke 
manier om de aanwezigen te 
vermaken. Ook is er gelegenheid 
om spelletjes te doen en wordt er 
een korte film of documentaire 
vertoond. Aanvang: 14.30 uur. 
De entree is gratis. Info bij John 
Zijdel: 06-12431121 

BINGO 

ELLIS VOS EXPOSEERT 

Als de expositie van Nel Tönis 
in De Palmpit eind oktober is af-
gelopen, opent Ellis Vos uit 
Huizen een tentoonstelling van 
haar schilderijen in De Palmpit.  
Ook Ellis Vos werkt graag met 
acrylverf en pastelkrijt, boven-
dien heeft ze een voorliefde ont-
wikkeld voor het tekenen met 
houtskool. Dieren, mensen, 

Op 20 oktober is de laatste 
fietstocht, een korte tocht van ± 
30 km. Start ’s middags om 
13.30 uur bij De Palmpit, einde 
om ± 17.00 uur. Onderweg 
wordt ergens aangelegd voor 
koffie of thee. De deelname is 
gratis.Tevoren aanmelden is niet 
nodig. Info: 035-6919461. 
Van november t/m maart zal op 
de 3e woensdag van de maand 
een wandeltocht worden gehou-
den o.l.v. Trudy Nederend. Bij 
de afstand en de route zal reke-
ning worden gehouden met de 
fysieke gesteldheid van de deel-
nemers. De eerste wandeltocht 
is op woensdag 17 november. 
Start om 10.00 uur. Deelname is 
gratis, maar op eigen risico. 

WANDELTOCHTEN  

De eerste les is op maandag 4 
oktober van 14.30 tot 16.00 uur.  
U kunt zich voor de cursus aan-
melden bij de docent, telefoon-
nummer 035 888 47 95 of per e-
mail diana.kostman@casema.nl, 
en bij de gastvrouwen van De 
Palmpit, telefoon 6938786. 
Begin 2011 gaat, bij voldoende 
deelname, de achtdelige cursus 
geschiedenis van het Impressio-
nisme van start. Ook op maan-
dagmiddag van 14.30 tot 16.00 
uur. 

CURSUS GESCHIEDENIS 
NEDERLANDSE KUNST 

Zondag 3 oktober zullen Mari-
on Vrind met accordeon, Els 
Meijer met alt– en sopraanblok-
fluit en Dorine Matthaei met 
mandoline, viool en zang volks-
muziek uit verschillende landen 
ten gehore brengen. Aanvang 
14.30 uur. Zaal open om 14.00 
uur. Entree: 3 euro. 

MUZIKALE MIDDAG 

DIAPRESENTATIE 

Op zondag 10 oktober houdt de 
heer R.T. van Huizenga te Hui-
zen een dialezing over eenden. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: 3 euro. 

DIAPRESENTATIE 

Op zondag 24 oktober houdt de 
heer Harry van Hemert uit Baarn 
een dialezing over Italië. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. De lezing duurt ca 
2 uur met een korte pauze. En-
tree: 3 euro (incl.één consump-
tie). 

LEZING 

Op zondag 7 november houdt  
mevrouw Diana Kostman 
(kunsthistorica) een lezing over 
“symboliek in de kunst”. 
Aanvang: 14.30 uur. Zaal open 
om 14.00 uur. Entree: 3 euro 
(incl.één consumptie). 

Op zondag 14 november treedt 
het smartlappenkoor Naerdig-
heid" uit Naarden op. Aanvang: 
14.30 uur. Zaal open om 14.00 
uur. Entree: 3 euro (incl. één 
consumptie). 

MUZIKALE MIDDAG 

Telefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, ETelefoon: (035) 6938786, E----mail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nlmail: info@depalmpitbussum.nl    

Website: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nlWebsite: www.depalmpitbussum.nl    

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE  PALMPIT  

In het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA BussumIn het appartementencomplex de Heul, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum    

landschappen en stillevens zijn 
haar onderwerpen, en tegen-
woordig vooral kinderportret-
ten. Haar laatste werk was een 
babyportret voor de buren.  
Ze heeft een breed scala van 
onderwerpen: op dit moment 
gaat haar voorkeur uit naar kin-
deren, dieren en landschappen. 
Haar technische kunnen omvat 
ook het maken van bronzen 
beelden. Deze expositie is tot 
eind december te zien. 
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Nog nooit ben ik tegengespro-
ken als ik tegen medegrootou-
ders zei dat een van je mooiste 
taken in die functie voorlezen 
is. Dat is geen plicht meer, vind 
ik, dat is een voorrecht – dat 
zelfs een beloning oplevert. Of 
vindt u die blos op de wangen, 
dat gespannen luisteren en die 
open mondjes soms geen belo-
ning? Had u liever niet ge-
hoefd? Voorwaarde is natuur-
lijk wel dat je het juiste boek 
uitkiest. 
Duh juistuh boekuh. Een beetje 
voorlezer, eenmaal begonnen, 
zit er voor jaren aan vast. On-
derschat daarvan niet de vor-
mende waarde. 
In mijn geval is het voorlezen 
aan de kleinkinderen de voort-
zetting van een traditie die al 
tientallen jaren geleden begon-
nen is: Bij mijn eigen kinderen, 
die mij nu op hun beurt die gul-
zig luisterende schatjes hebben 
geschonken. Misschien is het 
wel een of meer generaties eer-
der begonnen – maar dat is niet 
meer dan een vermoeden, mijn 
herinneringen aan het voorle-
zen door mijn ouders zijn erg 
verzwakt. Geheugenkwestie. 
Onlangs las ik ergens dat één 
op de vijf kinderen helemaal 
nooit wordt voorgelezen. 
Wat zou daar nu aan de hand 
zijn, denk je dan. Geen tijd? 
Tweeverdieners met kinderen 
en altijd gehaast? Analfabeet? 
Iets leukers weten? - dat geloof 
je niet. Wel tijd om naar het 
nieuws te kijken, koffie te zetten, 
over voetbal te leuteren… Maar 
je dit ontzeggen? 
Er is misschien maar één ding 
dat in kinderoren nog mooier is 
dan voorlezen: ‘echte’ gebeur-
tenissen vertellen, eigen erva-
ringen. 
Op een avond greep ik bij het 
naar bed brengen naar het ge-
wone voorleesboek. Maar die 
kleine keek me met smekende 
oogjes aan en vroeg:‘nee, niet 
uit een boek, maar uit je mond’. 
Er was geen ontkomen meer 
aan. Ik héb me wat avonturen 
moeten verzinnen! 
Vertellen of voorlezen, je 
kweekt er lezers mee. En je 
houdt ze nog een poosje buiten 
het bereik van de televisie. Van 
games vooral.  
                                            (FZ) 

VOORLEZEN 

De belangstelling voor de mid-
dag waarop Vivium Services de 
senioren kennis wilde laten ma-
ken met de reizen-met-zorg die 
ze organiseert naar Spanje, was 
maar matig. Waar lag dat aan? 
In veel opzichten is zo'n Vivi-
um-reis uniek: toegankelijk 
voor senioren die niet meer zelf-
standig op reis kunnen of wil-
len, en soms in meer of mindere 
mate zorg nodig hebben. Even-
tueel kan een reisgenoot mee.  
Aan alles is dan ook gedacht.  
Op tien reizigers gaan drie bege-
leiders met een zorgachtergrond 
mee. In het zorghotel is 24 uur 
per dag zorg aanwezig.. 
Waren het misschien de kosten? 
Ze lijken niet gering. Maar be-
denk eens wat je ervoor krijgt. 
Om te beginnen, zoals de refe-
renties zeggen: 'je hoeft zelf ner-
gens om te denken, genieten is 
genoeg'. De prijs omvat alles: 
transfer van en naar de luchtha-
ven, vliegticket, onderdak in 
luxueus appartement, eten inclu-
sief  drank, begeleiding, indien 
nodig verzorging of verpleging, 
fysiotherapie. 
Wie denkt dat er toch wel wat 
voor zo'n reis te zeggen is, is nu 
te laat. De laatste van dit sei-
zoen is op 1 oktober vertrokken. 
Maar bel eens met Désirée 
Overdiek van Vivium Services, 
tel. 6924495. Volgend jaar mei 
begint het nieuwe reisseizoen. 
Dan is er vast nog plaats.  

WOC De Palmpit heeft drie 
bridgeclubs; ze spelen op maan-
dag- en dinsdagochtend en op 
woensdagmiddag. Geen lessen, 
spelen. Het aantal leden varieert 
van 12  tot 24 (max.) spelers. 
Per dagdeel worden zes rondes 
van vier spellen gespeeld. Elke 
club wordt begeleid door één of 
twee spelbegeleiders die zelf 
meespelen. 
WOC De Palmpit zoekt nu 
nieuwe begeleiders die de aan-
wezige vrijwilligers kunnen ver-
vangen dan wel opvolgen. 
Gespeeld wordt in lokaal 1. Alle 
materialen zijn opgeborgen in 
een kantoorkast. 
Voor aanvang worden de spel-
len geschud door de spelers. Elk 
spel is voorzien van een score-
kaart die de spelers zelf invul-
len. Na afloop worden de score-
kaarten verzameld en door een 
begeleider mee naar huis geno-
men. Met een eenvoudige waar-
deringsmethode wordt de uitslag 
berekend. 
Heeft u belangstelling en wilt u 
nader geïnformeerd worden 
neem dan contact op met: de 
heer Rob Bromberg, 6935526; 
de heer Hans IJdo,  6917549; of 
de ondergetekende, 6913871.  
                                        (LvdL)                                       

BRIDGECLUB ZOEKT 
BEGELEIDERS 

VOLGEND JAAR PLAATS 
AAN DE COSTA DE SOL 

OV-CHIPKAART 

De soosmiddagen, het is al eer-
der geconstateerd, doen het 
steeds beter. Die van 15 augus-
tus leek volgens het gewone re-
cept te zullen verlopen, al was 
het deze keer zonder muzikant. 
Maar onverwacht komt Hans 
Borghart binnen en hij zet zich 
aan de piano. Hij had in de krant 
gelezen dat er die middag weer 
een Palmpitsoos zou zijn. Deze 
keer vergastte hij zijn gehoor op 
een recitaltje dat zich uitstrekte 
van een wals tot Dorus en twee 
marmotten. 
Op de soosmiddag van 19 sep-
tember kregen we van twee mu-
zikale dames reeds een voor-
proefje van hetgeen we op 3 ok-
tober mogen verwachten. 

SOOSMIDDAGEN 

Een mudvolle zaal in De Palm-
pit, die maandagmiddag eind 
augustus, toen speciaal voor 50-
plussers zou worden aangetoond 
dat een treinreis een simpele 
zaak is, ook nu nog, met de OV-
chipkaart.  
Het waren niet allemaal ‘gelovi-
gen’ in de zaal. Al vrij spoedig 
was er een scheiding waar te ne-
men tussen NS-aanhangers en 
NS-sceptici. Dat maakte dat de 
bijeenkomst ietwat rumoerig 
verliep en dat de sprekers niet 
altijd goed te verstaan waren.  
Maar het moet gezegd, het echt-
paar dat zich vrijwillig van deze 
taak kwijt, bracht het er behoor-
lijk van af.  
Wie het aan het eind van de 
middag nog niet helemaal door-
had, kon thuis de uitgereikte in-
formatie nog eens doornemen. 
Flinke kans dat aan het gemak 
van de OV-chipkaart nauwelijks 
meer wordt getwijfeld. 
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CURSUSSEN EN 
CLUBS BIJNA VOL 

Sinds het uitkomen van het acti-
viteitenboekje van VersaWelzijn 
over het seizoen 2010/2011 is 
De Palmpit weer overstroomd 
met aanvragen van mensen om 
mee te kunnen doen met de ver-
schillende activiteiten en cursus-
sen die De Palmpit te bieden 
heeft. De computercursussen zit-
ten helemaal vol, maar men kan 
zich wel reeds aanmelden voor 
de cursussen in januari 2011 on-
der het motto ‘wie het eerst 
komt die het eerst maalt’. Bij an-
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� Zilveren Palmpit. Voortaan 
willen we ‘zilveren palmpitten’ 
uitreiken aan verdienstelijke 
mannen of vrouwen in onze 
wijk.  Voorstellen van lezers 
zijn welkom. 
�  Als we hem voor de eerste 
keer nu eens uitreikten aan John 
Zijdel, de voorzitter van WOC 
De Palmpit. Altijd is hij ermee 
bezig, steedsweer bedenkt hij 
iets nieuws. En dan viert hij de 
verjaardag van zijn huwelijk en 
van zichzelf niet gewoon thuis 
maar door de andere Palmpit-
actievelingen een feestje aan te 
bieden.  
�  Vorenstaande mededeling is 
geen doorgestoken kaart. John 
wist van niets. De andere helft 
van de redactie wist het door te 
drijven.   
� In het eerste halfjaar 2010 
heeft De Palmpit meer dan 7700 
bezoekers gehad. Bijna driehon-
derd per week! Over een ont-
moetingscentrum gesproken. 
� De computercursussen op 
maandagmiddag en -avond, op 
dinsdagmiddag en op donder-
dagmiddag zitten bomvol. Daar-
door zitten er tijdens alle cur-
sussen steeds twee personen 
achter één computer. 
� Twee vondsten voor onze 
taalrubriek. Allebei uit dezelfde 
krant, we zeggen niet welke. De 
eerste: ‘hij leed een teruggetrok-
ken leven’; nummer twee: hij 
‘had het flamboyante waar 
vriend en vijand hem…om be-
neden’. Lach niet. 
� Van Bussum tot Eemnes gaat  
de A1 op de schop, voor groot-
onderhoud en het aanleggen van 
bredere vluchtstroken. Spitsstro-
ken komen er wellicht ook. In 
mei 2011 moet alles klaar zijn.  
� Rijkswaterstaat heeft toege-
zegd dat het TerGooi ziekenhuis 
intussen altijd bereikbaar blijft. 
Zouden ze daarom soms ook op 
zondag werken? 
� Nog eens over dat gedenk-
boek waarvoor we plannen had-
den. Luc Smink, sinds kort lid 
van de beheercommissie, gaat 
zich ervoor inzetten. U kunt 
hem bellen (06-27050707) maar 
ook kunt u door hem gebeld 
worden. Er moeten toch heel 
wat aardige verhalen sluimeren 
over vijfentwintig jaar Palmpit. 
Help Luc op weg.  

PALMPITTEN 

Hij heeft ons een berichtje er-
over gestuurd en in een gesprek 
kwamen we nog enkele bijzon-
derheden aan de weet. 
‘In die bijeenkomsten leren we 
hoe je het gereedschap moet 
hanteren, hoe je de messen en 
beitels scherp houdt. Vroeger 
hadden we daar een aparte le-
raar voor, maar nu kunnen we 
het zelf af: de ‘ouderejaars’ 
brengen het over op de nieuwe-
lingen. Veel van hen hebben ja-
renlange ervaring met deze hob-
by. Daar profiteren we allemaal 
van. En vergeet niet dat er veel 
boeken op dit gebied zijn.’ 
Op de oneven maandagen van 
de maand  komt de ‘houtsnij-
club’ bijeen (van 13.30-16.30 
u). De bijdrage in de kosten is 
€ 12,50 voor het hele jaar, ex-
clusief materiaal en gereed-
schap: lindenhout, schuurpapier 
(de allerfijnste soort), een hout-
snijmesje en enkele ronde bei-
tels. 
‘Lindenhout is vrij zacht en dus 
goed te bewerken’, voegt Baaij 
er bemoedigend aan toe. ‘We 
werken in het platte vlak, zoals 
een tekenaar, of in de lengte, 
breedte en diepte, zoals een 
beeldhouwer.’ 
Voor een enkele beginner die de 
kat nog uit de boom wil kijken, 
is er materiaal voorhanden. 

HOUTSNIJPLEZIER 
Jos Baaij geeft in DePalm-
pit leiding aan de ‘cursus 
houtsnijwerk’. Een cursus 
is het eigenlijk niet, zegt 
hij,  ‘er wordt helemaal 
geen les gegeven, je moet 
het zien als een groep lief-
hebbers die elkaar de kunst 
afkijken’. 

‘Rondom De Palmpit’ wordt samen-
gesteld door Frans Zuydwijk en John 
Zijdel. Bijdragen van anderen zijn 
welkom. Maar de redactie behoudt 
zich het recht voor ze te bekorten of 
niet te plaatsen.  
Het volgende nummer verschijnt eind 
november. Bijdragen daarvoor niet 
later dan 20 november a.s. inzenden, 
per e-mail aan: info@ depalmpitbus-
sum.nl, of per post aan: redactie 
‘Rondom de Palmpit’, Koekoeklaan 3, 
1403 EA, Bussum. 
 
VERZOEK 
Het is de redacteuren van dit krantje 
niet mogelijk alle activiteiten van ons 
WOC zelf mee te beleven. Willen 
daarom degenen die een evenement 
organiseren of begeleiden, na afloop 
per post of per e-mail gegevens daar- 
over aan één van de hierboven ge-
noemde redactieadressen zenden? 

COLOFON 

dere activiteiten wordt men op 
een wachtlijst geplaatst en wordt 
men benaderd als er plek is. 
Maar er zijn ook nog wat activi-
teiten die nog wel plaats hebben, 
t.w.: 
−biljartles op dinsdag-, donder-
dag en vrijdagochtend; 

−bloemschikken op donderdag-
ochtend; 

−bridge op maandag– en dins-
dagochtend en woensdagmid-
dag; 

−bridgeles op dinsdagmiddag en 
woensdag– en vrijdagochtend; 

− cursus kunstgeschiedenis op 
maandagmiddag; 

−Engelse conversatie op donder-
dagochtend; 

−houtsnijden op maandagmid-
dag; 

−klaverjassen op maandagavond; 
− ‘meer bewegen voor ouderen’ 
op dinsdagochtend; 

−yoga op maandagochtend. 
Wacht niet te lang, want vol is 
vol! 
In ieder geval kan men wel altijd 
meedoen op de spelletjesmiddag 
op vrijdagmiddag van 14.00 – 
16.00 uur. Hiervoor zijn ver-
schillende spellen aanwezig, zo-
als mahjong, sjoelen, rummicub, 
scrable, triominos, baggammon, 
kaartspelen, schaken, computer-
spelletjes, enz. Maar ook andere 
spellen kunnen naar behoefte 
worden aangeschaft en gespeeld. 
Deelname kost € 1,- per keer.  


